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FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG 

• Periodens intäkter uppgick till  1 716 KSEK (2 713) 

• Periodens resultat uppgick till -7 794 KSEK (-10 273) 

• Resultat per aktie: -0,11 SEK (-0,30) 

 

DET ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG 

• Periodens intäkter uppgick till  659 KSEK (1 124) 

• Periodens resultat uppgick till -3 935 KSEK (-6 587) 

• Resultat per aktie: -0,05 SEK (-0,19) 

• Antal aktier: 72 417 830 (34 653 173) 

• Likvida medel: 15 586 KSEK (1 381) 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

• Första halvåret 2020 präglades av den globala Coronapandemin. Parans påverkades genom att våra priorite-

rade marknader helt avstannade i aktivitetsnivå då många marknader helt stängde ner från slutet av februari 

och sakta återöppnade under senvåren. 

• Bolaget har använt våren till att förbereda oss för återöppningen av de olika marknaderna genom att vidare-

utveckla vårt erbjudande till att också erbjuda ”mjuka” digitala informationslösningar. Detta har möjliggjorts 

genom att vi har utvecklat en stabil molnlösning där kunderna kan koppla upp sig och ta del av värdefull in-

formation de kan använda i sina egna IT-system. 

• Vi lanserade BIM Object som en digital ”one stop shop” för arkitekter runt om i världen, där de kan finna 

Parans produkter och enkelt rita in dem i nya byggprojekt. Nu har miljontals arkitekter tillgång till all väsentlig 

information om Parans system bara ett par klick bort. 

• I början av årets första månader tillkom nya försäljningspartners i Polen, Malaysia och Rumänien. 

• Bolaget tog ett viktigt kliv framåt för att återetablera närvaro på den amerikanska marknaden genom distri-

butörsavtal med Lumenomics Inc, baserade i Seattle i staten Washington. 

• Ett av bolagets kanske mest strategiska avtal skrevs med det kinesiska bolaget QPT under maj månad. 

Avtalet innebär att QPT kommer investera i Parans och bli en av de största ägarna. Parans i sin tur avser eta-

blera ett helägt dotterbolag i Kina där QPTs verksamhet skall tas över av Parans dotterbolag. Den huvudsak-

liga affären består av försäljning av 5G lyktstolpar med integrerad kommunikationsteknologi som stödjer ut-

byggnaden av 5G infrastruktur. Strukturaffären med QPT skapar därigenom helt nya möjligheter för Parans 

att utvecklas i två parallella spår, med två olika produktben. 

BOLAGETS RESULTAT 

• Resultatet påverkades kraftigt av den pågående Coronapandemin då i princip all försäljningsaktivitet avstan-

nade i slutet av februari i samtliga Parans marknader. Även utleveranser av redan sålda produkter omöjlig-

gjordes då reserestriktioner satte stopp för installationsarbete. 

• Parans orderbok är fortsatt ca 20 MSEK där ordern till den holländska tunneln står för den större delen av 

detta. 
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UTSIKTER 

• Vi ser positiva tendenser till ökad försäljningsaktivitet hos våra försäljningspartners i våra huvudsakliga mark-

nader. Det är dock ett svårbedömt läge då pandemin samtidigt visar tecken på att öka igen i tidigare hårt 

drabbade marknader.  

• Arbetet med tunnelleveransen är i full gång och utleveranser kommer påbörjas under slutet av året och 

fortsätta under början av 2021. 

• Bolaget har fortsatt en ”pipe” av långt framskridna avtalsdiskussioner som motsvarar ett potentiellt order-

värde på drygt 60 MSEK. Dessa potentiella affärer är fortsatt aktiva och vi arbetar med våra lokala partners 

för att så snart som möjligt komma vidare mot avslut. 

• Investeringsavtalet med bolagets blivande partner, QPT, skrevs på i maj månad. Det pågår nu ett omfattande 

arbete med all dokumentation som krävs av de kinesiska myndigheterna för att kunna exekvera på transakt-

ionen. Parans är i daglig kontakt med ledningen på QPT och vi arbetar intensivt med att tillhandahålla all nöd-

vändig information som krävs för all dokumentation som de kinesiska myndigheterna efterfrågar. Arbetet tar 

något längre tid än normalt då de kinesiska myndigheterna har reducerad kapacitet på grund av Coronasitu-

ationen. Parallellt med detta så fortsätter QPT att bygga upp sin verksamhet. Nuvarande produktionska-

pacitet av 5G Smart Towers är ca 500 enheter per månad och planen är att öka denna till ca 2000 enheter 

per månad under 2021. QPT tog också nyligen hem ytterligare en order på motsvarande ca 800 000 USD 

avseende 5G stolpar. Den första testordern till staden Chengyang är nu också slutlevererad. Parans har re-

dan påbörjat arbetet med att sätta upp ett lokalt dotterbolag lokaliserat i samma byggnader som QPT strax 

norr om Qingdao i Shandongprovinsen. 

• Parans har idag en fullt tekniskt mogen produkt och vi arbetar med att utveckla nya digitala kringtjänster med 

potential att generera abonnemangs-och licensintäkter. Detta gör att Parans är fullt redo att ta betydande kliv 

framåt i sin kommersiella utveckling så snart pandemin lättar. Med sin blivande partner i Kina ser vi omfat-

tande potentialer i att kraftigt öka Parans totala affär kommande år. 

 

GRANSKNING 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  

KOMMANDE RAPPORTER 

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 19 no-

vember  2020 då publicering sker av delårsrapport.  

 

Det går att prenumerera på rapporter genom att på Spotlight Stock Markets hemsida 

www.spotlightstockmarket.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande 

nyheter från bolaget.   

 

 

27 augusti 2020 

 

Parans Solar Lighting AB (publ) 

Styrelsen 

 

 
Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-

bruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 27 augusti  2020. 
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Parans Solar Lighting AB (publ)

Resultaträkning Sex månader Sex månader Kvartal 2 Kvartal 2

(kSEK) 2020 2019 2020 2019

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 199                1 613             -                     381                

Aktiverat arbete för egen räkning 1 471             1 100             657                743                

Övriga rörelseintäkter 46                  2                    -                     

Summa rörelsens intäkter 1 716             2 713             659                1 124             

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 136 -               1 975 -            28 -                 963 -               

Övriga externa kostnader 3 999 -            4 070 -            1 971 -            2 917 -            

Personalkostnader 4 999 -            5 912 -            2 421 -            3 097 -            

Övriga rörelsekostnader 48 -                 -                     15 -                 -                     

Rörelseresultat före avskrivningar 7 466 -            9 244 -            3 776 -            5 853 -            

Av- och nedskrivningar 54 -                 519 -               27 -                 260 -               

Rörelseresultat efter avskrivningar 7 520 -            9 763 -            3 803 -            6 113 -            

Resultat från finansiella poster 274 -               510 -               132 -               474 -               

Rörelseresultat efter finansiella poster 7 794 -            10 273 -          3 935 -            6 587 -            

Uppskjuten skatt -                     -                     -                     

Periodens resultat 7 794 -            10 273 -          3 935 -            6 587 -            

Resultat per aktie -0,1076 -0,2965 -0,0543 -0,1901

Antal aktier 72 417 830 34 653 173 72 417 830 34 653 173  
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Parans Solar Lighting AB (publ)

Balansräkning 2020-06-30 2019-12-31

(kSEK)

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 4 761            3 290            

Materiella anläggningstillgångar 363               417               

Finansiella anläggningstillgångar 45                 45                 

Summa anläggningstillgångar 5 169            3 752            

Omsättningstillgångar

Lager mm 1 703            1 520            

Fordringar 1 320            3 028            

Kassa och bank 15 586          5 621            

Summa omsättningstillgångar 18 609          10 169          

Summa Tillgångar 23 778          13 921          

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 4 738            4 332            

Fritt eget kapital 20 868          22 988          

Redovisat resultat 7 794 -           21 489 -         

Summa Eget kapital 17 812          5 831            

Skulder

Avsättningar för garantier 500               500               

Långfristiga skulder 433               467               

Kortfristiga skulder 5 033            7 123            

Summa Skulder 5 966            8 090            

Summa Eget kapital och skulder 23 778          13 921           
 

 

Kassaflödesanalys i sammandrag 2020 2019

(kSEK)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 305 -           10 114 -         

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 471 -           1 100 -           

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16 741          4 600            

Periodens kassaflöde 9 965            6 614 -           

Likvida medel vid periodens början 5 621            7 995            

Likvida medel vid periodens slut 15 586          1 381            

 


